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חמשת הצעדים לישועה
רפסב לחה ,םיהולא לש ותנווכו ותרטמ

לעש הניה ,תולגתהה רפסב הלכו תישארב
-ןגב דע ידעלו תומדא ילע ורובע לושמל םדאה
:םיהולא חיטבמ ,תולגתהה רפסב ‘ב קרפב 1.ןדע
ינא ,ץק דע ַישעמ תא רמושו חצנמה“
םתוא העריו םייוגה לע תוכמס ול ןתא
.)72-62 ,'ב תולגתהה( “לזרב טבשב

2.ןושארה םדאהמ ואצומ רשב לכ

”יח לכ םא“ הניה ,הווח ,ותשא
םדאל קינעה םיהולא .)02 ,'ג תישארב(
םיה תגדב“ לושמל תוכמסה תא ןושארה
ץראה לכבו המהבבו םימשה ףועבו
”ץראה לע שמורה שמרה-לכבו
רוריבב ונל הארמ הז .)62 ,‘א תישארב(
,ןיידע הניה ,התיה םיהולא תנווכ יכ
ילע טולשי םדאהש ,הייהת םלועלו
רחאלו ,םיהולא ןוצרל םאתהב ,תומדא
.דע ידעל םימשב ךולמי ןכמ

תוכמסה תא ןושארה םדאל קינעה םיהולא
.ותרטמל םאתהב ,םיהולא רובע םלועב טולשל
ןפואב רוציל איה דימתמו זאמ םיהולא לש ותרטמ
וחיכוי ולא םישנאו ,רפעמ ואב וישנאש ַםע ינחור
ידי-לע םיהולאל םתונתייצו םתונמאנ תא םוקיל
תועצמאב םיהולא םע םידחואמ תויהל םתמכסה
םה הלא םישנא 3.ישולישה םיהולאה אולמ חור
רוקמ תא שטנ רפיצול .ֶרפיצּולמ טלחומה ךפיהה
לושמל ידכ ,םיהולאל עייסמה ךאלמכ ותוכמס

קיחרה המרימ תועצמאב 4.ולש ותרטמ תא אלמלו
,רפיצול 5.םיהולאמ םימשה יכאלממ שילש ןטשה
םיכאלמ םע דחי ץראל ךלשוה ,ןֹטַּשכ םויכ עודיה
םירכזומ םהו תואמט תוחורל וכפה םה 6.הלא

7.םיהולא ירבדב תופוכת םיתיעל

םיהולא תא ליפהל וממזב לשִכנ רפיצול
אוה םלוא .םימשה יכאלממ שילש ינשו
םדאה לש ותוכמס תא לטבל חילצה ןכ
ילע ,ןאכ םיהולא רובע לושמל ןושארה
8.תומדא

םיהולא עיפוה השדחה תירבב
תנמ-לע עושי םשב םדא תומדב םלועב
ותונתייצ תועצמאב ,הרזח תחקל
תא ,םיהולא רובע לשומכ תטלחומה
-יא ןיגב ןושארה םדאה דביא רשא
םיהולאל ותעינכל תודוה 9.ותונתייצ
לע םיהולא רובע ולשומב ותונתייצו
תוכמס ,חוכ קר אל חישמה לביק ,ץראה

,םימשה לע תוכמס םג םא יכ ,ץראה לע הטילשו
ארבנ לכה 01.היתחתמו ץראה ינפ-לעמ רשא לכ לע
11.םדאו םיכאלמ ללוכ ,חישמה ידי-לע

לע ורובע לושמי םדאהש ,םיהולא לש ותרטמ
םדאה לש ותֵרבע ללגב תינמז הלכוס ,ץראה
ויתופיאש לכ םלוא .םיהולאל תּויצ-יא ,ןושארה
וכפהש הלאב ןהו 21חישמב ןה ומשגתה םיהולא לש
,תומדא ילע יחה ,ינגרואה ופוגב םיפתתשמל
רבדל םתונתייצ ךרד החלצהב ותיא םילשומה

הלא ,םיהולא יריקי םה הלא 31.בלצה חור ,םיהולא
תנמ-לע 41םלועלו ,םמצעל ,םַָרְשִבל ושחכתהש
,ותייחת ,חישמה לש ותומ תייווח תא ֵרַמשל
לכב ורובע טולשל ולכויש ךכ 51,םימשל ותיילעו
תוכלמ תא איבהלו ,הייסנכה לשו םהייח לש טביה
טלוש אוהש יפכ ,ץראה לא ,םיהולא ןוצר ,םימשה
61.םימשב

דוס“ תא ןיבהלו תעדל דאמ בושח ,תישאר
לכונ זאו 71,)9 ,'א םייספא( “]םיהולא לש[ ונוצר
-לע ונוצר תא תושעל ידכ ונא וננוצר תא תימהל
דעצה הניהש ,חישמה לש ותומ ךותב הליבט ידי
81.העושיל םידעצה תשמח ךותמ ינשה

רטפיהל וניה העושיל ךרדב ןושארה דעצה
ילעב ונא םא 91.יחכונה ונייח חרואמו וניעשפמ
רבעהמ וניאטח יכ ונא םיעדוי ,םיהולא רבדב הנומא
,עושי לש ומדב הנומא ידי-לע קר הרסהל םינתינ
תנמ-לע ,אתלגלוגב בלצה לע ריגה אוה ותוא םדה
האדוה 02.םינימאמה ןמ םלועה יאטח תא ריסהל
12.עצבתי ןושארה דעצהש תנמ-לע השורד הנכ

ונתליבט וניה העושיה תארקל ינשה דעצה ,בוש
רשא ,עושי .הבילצ ארקנ הז 22.עושי לש ותומ ךותב
לכויש ךכ ,ולש ונוצר תא אכיד ,ונומכ םדא-ןב היה
32.םלועה עישומ ,חישמה תויהל

וניאטחש ידכ ,בלצה לע חישמה תמ תאז רחאל
ונל ןתניתו רהטמה ומד ידי-לע ורפוכי םימדוקה
וא ,םיבלשה תשמח תא תויחל ליחתהל תורשפא
העושיל ךרדב דעצ לכ 42.העושיה תארקל ,םידעצה

?וידרב בוש עיפוי ומאלא רמוכה םאה
רבד תא עומשל הנהנ דימת ינא ?היזיוולטב
יריחבמ דחא ותוא דמלמ רשאכ םיהולאה
,היזיוולטב דחא הרומב תופצל גהונ ינא .םיהולא
ונורשכב הנוש אוה .יבמופה םילבכה ץורעב
ומכ ךא ,ןכ - ןונש ,ןכ - םכח .ומאלא רמוכהמ

קפואמ ידמ רתוי תצק ןיידע ,ונתיאמ םיבר
םינעוטה שיש ןוכנ .ךכב קפס ןיא .הפידר ששחמ
הלא םיבהלשמ םיאשונ טימשהל בטומ יכ
הירוטסיהה ךיא .שדוקה יבתכ דומיל תבוטל
לכ לע תוירחא ליטמ ינא !המצע לע תרזוח
הארמ וניאש "שדוקה יבתכ לש רחא הרומ"

ניו יורק

םייספאה ,71 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,05-54 ,ו“ט ,‘א םייתנירוקה ,4-3 ,‘ו םיימורה ,9 ,‘ג יתמ ,11-2 ,‘ב לאוי .....33333  74-54 ,ו“ט ,‘א םייתנירוקה ,2-1 ,‘ה ,7 ,‘ב ,82-62 ,‘א תישארב .....22222  72-62 ,‘ב ,6 ,‘א תולגתהה ,8-6 ‘ב םירבעה ,31-21 ,ט“י סקול ,82 ,62 ,‘א תישארב .....11111
הדוהי ,4 ,‘ב ,‘ב סורטפ ,81 ,‘ח סקול ,21 ,ד“י היעשי .....55555  4-3 ,‘ב ,‘ב םיקינולסתה ,6 ,ד“י ,11-01 ,1 ,‘י ,44 ,‘ח ןנחוי ,51-31 ,‘ז יתמ ,71-31 ,ח“כ לאקזחי ,02-9 ,ד“י היעשי .....44444  7-5 ,א“כ ,5-1 ,ד“י תולגתהה ,9-01 ,‘ב ,‘א סורטפ ,42-22 ,‘ד ,71-21 ,7-5 ,2-1 ,‘ב
-21 ,‘ה םיימורה ,33 ,ז“ט ,41 ,1 ,‘א ןנחוי ,81 ,ח“כ יתמ ,ג“נ ,7-6 ,‘ט ,41 ,‘ז היעשי     .....99999  71-21 ,ד“י היעשי ,‘ג תישארב     .....88888  7 ,‘ח ,61 ,‘ה םיחילשה ישעמ ,31-2 ,‘ה ,72-32 ,‘א סוקרמ ,1 ,‘י יתמ     .....77777  9 ,4 ,ב“י תולגתהה ,81 ,‘י סקול .....66666  9 ,4-3 ,ב“י תולגתהה ,‘ו

,‘צ ,21-11 ,ט“פ ,7-6 ,ג“כ ,2-1 ,ד“כ םיליהת ,31 ,ו“כ בויא ,‘א תישארב     .....1111111111  22 ,91-81 ,‘ג ,‘א סורטפ ,01 ,‘ד ,32-91 ,‘א םייספאה ,92-82 ,12 ,‘ה ןנחוי ,91 ,ז“ט סוקרמ ,81 ,ח“כ יתמ     .....0000011111  5-1 ,‘ה תולגתהה ,4 ‘ד ,‘א ןנחוי ,11-5 ,‘ב ןומיליפ ,21 ,ו“ט ,41 ,01
,01 ,‘ג יתמ     .....3333311111  32-81 ,‘א םיסולוקה ,22-21 ,‘ב םייספאה ,12-71 ‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,05-24 ,22-02 ,ו“ט ,‘א םייתנירוקה ,12-21 ,‘ה םיימורה ,71 ,‘ג יתמ ,31 ,ב“י תלהק ,32-22 ,ו“ט ,‘א לאומש ,‘ג ,82-62 ,‘א תישארב     .....2222211111  71-61 ,‘א םיסולוקה ,ח“די ,2
םיימורה ,52 ,ב“י ןנחוי ,03-82 ,ח“י ,33 ,72-62 ,ד“י ,62-32 ,‘ט סקול ,62-42 ,ז“ט ,93-73 ,‘י יתמ     .....4444411111  5-4 ,‘ב ,‘א סורטפ ,31-11 ,8-7 ,‘ד ,22-91 ,‘ב םייספאה ,01-9 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,41-5 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,8-4 ,ב“י ,31 ,‘ב םיימורה ,5-1 ,ו“ט ןנחוי ,91 ,ז“ט
סקול ,33 ,01 ,‘ו יתמ     .....6666611111  3-1 ,‘ג ,51-01 ,‘ב םיסולוקה ,6-1 ,‘ב םייספאה ,22 ,ו“ט ,‘א םייתנירוקה ,11-01 ,‘ח ,6-4 ,‘ז םיימורה ,32 ,‘ט סקול ,12 ,‘ז יתמ     .....5555511111  41-21 ,‘ב סוטיט ,5 ,‘ג םיסולוקה ,11-7 ,‘ג ןומיליפ ,42 ,71-61 ,‘ה םייטלגה ,73-53 ,31-21 ,‘ח
םיסולוקה ,41 ,‘ו ,02 ,‘ב םייטלגה ,41-2 ,‘ו םיימורה ,42 ,ז“ט יתמ     .....8888811111  02 ,‘ג תולגתהה ,51-8 ,‘ג ןומיליפ ,93-53 ,‘ח םיימורה ,5-3 ,ו“ט ,43 ,‘ד ןנחוי ,8-7 ,‘ז ,01 ,‘ו יתמ ,8 ,ד“ס היעשי ,31 ,ב“י תלהק ,03 ,א“י ילשמ     .....7777711111  02-91 ,71 ,9 ,3-1 ,‘י ,82-72 ,11-01 ,‘ה
5-4 ,‘ה ,7 ,‘א ,‘א ןנחוי ,32-02 ,‘א םיסולוקה ,22-31 ,‘ב םייספאה ,11-8 ,‘ה ,62-22 ,‘ג םיימורה ,61 ,ז“ט סוקרמ ,82 ,ו“כ יתמ     .....0000022222  9 ,‘ה ,6-5 ,‘א תולגתהה ,72-62 ,‘י ,41-11 ,‘ט םירבעה ,61-31 ,‘ב םייספאה ,9-8 ,‘ה םיימורה ,92 ,‘א ןנחוי     .....9999911111  72-02 ,‘א
םיחילשה ישעמ ,24 ,61 ,‘ז ,83 ,‘ו ,03 ,‘ה ,43 ,‘ד ןנחוי     .....3333322222  21 ,‘ב םיסולוקה ,72 ,‘ג םייטלגה ,05 ,13 ,ו“ט ,‘א םייתנירוקה ,31 ,‘ח ,41-2 ,‘ו םיימורה ,42 ,ב“י ןנחוי     .....2222222222  9 ,‘א ,‘א ןנחוי ,21-11 ,ד“י םיימורה ,31-21 ,‘ג הימרי ,31 ,ח“כ ילשמ ,5 ,ב“ל םיליהת     .....1111122222
5 ,‘א תולגתהה ,21 ,ג“י ,72 ,‘ז םירבעה ,11-01 ,‘ו ,52-42 ,‘ג םיימורה ,82 ,ו“כ יתמ     .....4444422222  81-61 ,‘ב םירבעה ,8 ,‘ב ,‘ב סויטומיט ,4-3 ,‘א םיימורה ,32-22 ,ג“י ,62-52 ,‘ג

דיחיה אוה ומאלא רמוכה .םתרמוח לכב םירבד
םָלְשנ ונלוכ .ןיינעל רשי רבדמה ,הכ דע יתעמשש
תמאה לע הגלבהו הקיתש ידמ רתוי לע רקויב
.םיהולא לש הרמהו השקה
,םכלש
קרוי-וינ ,ןוטלופ                                  ,.םא .ייק

ומאלא ינוט רמוכה

(המשך בעמוד 2)



זה עתה קראתי את חיבוריו של הכומר אלאמו ”עושר“
ו“הסוכנים הסמויים של השטן". מצאתי אותם ליד המדרכה
כאשר הלכתי ברחוב. לאחר שקראתי אותם חשבתי לעצמי שמי

שהשאיר אותם שם, לא ידע מה הוא זורק.
בסוף התפילה כתוב שאפשר לבקש חומר קריאה נוסף ואת
הקלטת או הספר "המשיח". אנא הסבירו לי כיצד ניתן לקבל

חומר קריאה זה.
בתודה,

     איסט אורנג', ניו ג'רזיג'יי. ג'י.

¨ÂÓ‡Ï‡ ¯ÓÂÎ‰
אתה עזרת לי לראות את האור. בעבר לא הייתי מאמינה, אך
לאחר שקראתי את החומר באתר האינטרנט שלך ואת העלונים
השונים שאנשים נתנו לי, הבנתי שדבר האלוהים, שאתה מטיפו,
הוא האמת היחידה בעולם הזה! אני אוהבת ויראה את אלוהים
וכיום הנני כלתו של בן האלוהים החי, בתו של מושיענו ישוע

המשיח!
תודה מקרב לבי,

 ניו יורק, ניו יורקאנה

יזר'ג וינ

קרוי וינ

12 באפריל 2000
טוני אלאמו

כומר בינלאומי
כנסיית אלאמו הנוצרית הקדושה

 398, אלמה, ארקנסו 72921.ד.ת

תינקירמאה האֹוַמס לש םיקקוחמה תיב
אה האמריקנית 96799ֹמוַפאגו פאגו, ס

 648-633-1638: 4565 /648-633-4056  פקס:טלפונים

אטַמזכירתו של נשיא הסנ

מריה טיפוני ויאפאנוע
:משולחנה של

:דבכנה ומאלא רמוכה
הפ םירוטנסל וחלשנש ֳךינולע תאו ךיבתכ תא בר ןיינעב יתארק

.תינקירמאה האֹומַסב
לכב הליעפ תפתתשמו "תירצונה הליהקה תייסנכ"ב הרבח ינא

רקיעב( תויתחפשמ תויעב הווח ינא .רוזאב הפ תומייקתמה תויוליעפה
.יננעי ינודאש הווקמו הברה תללפתמ ינא ךא ,)יגוז ןב םע

דאמ הצור יתייהש םושמ ,"חישמה" לש קתוע תלבקב תניינועמ ינא
.ךתייסנכ תודוא אורקל

.ל"נה סקפה רפסמל חלשתש ךתבושתל הפצמ
בכבוד רב ויברכך אלוהים,

מריה טיפוני ויאפאנוע

העושיל םידעצה תשמח

תא דימת ֵרמשל ונילע .הנוילע תובישח לעב וניה
-לע ,ןשיה ונייח חרואו וניתונוצר תומ ,הבילצה
לש תוומלאה ייח ךותל הייחתל בושנ הליחתש תנמ
,הליעפ תוכמס תדמעל הלענ ןכמ רחאלו ,חישמה
לכונ הז חרואב קר 52.םיהולא רובע ,תיביספ אל
,ותרטמ םשל תומדא ילע ןאכ ורובעו ותיא לושמל
םא 62.ץראה לע םימשה תוכלמ תא םיקהל ,ונייהד
וא ונא וננוצר אל ,םיהולא ןוצר םנמא איה ונתנווכ
ךרדב ישילשה דעצה תא הווחנ ונא ,םלוַעל הוואת
םדאה חסונב םימדוקה ונייחמ הייחת ונִיהש ,העושיל
םייחל ,תלעות רסוחו תוומ ,אטח ייח ,ןושארה
ונאש םייחה הלא .עושי לש תוומלא ייח ,םיליעפ
,םיהולא לש ותרטמו בוטה ונוצר יפ-לע תויחל םיבייח
דוע לכ הליעפ הרוצב ורובע לושמל לכונש תנמ-לע
72.תומדא ילע ןאכ ונא

82.םימשל היילע וניה העושיב יעיברה דעצה

השוריפ ,ץראה ינפ-לע ונייח ךשמב ,תינחור היילע
םיהולא תאמ תינחור תוכמס תלעב הדמע תלבק
תנמ-לע ,חישמה םע םיהולא רובע לושמל הרטמב
הדמע לכ .תומדא ילע םימשה תוכלמ תא םיקהל
םיהולא ידי-לע תננכותמ הליעפו תרדוסמ היילע לש
לושמל וניה העושיב יפוסה דעצה 92.םדא ידי-לע אלו
תדמעב 03,םיהולא רובע ליעפ ןפואב טולשל וא
.םיהולא ידי-לע תקנעומה הנוילע תוכמס

אטבל לכונש ידכ ,ומלצב םדאה תא רצי םיהולא
וירבד ידי-לע ,ומצע םיהולא תא תמלשומ הרוצב
13.וחור תועצמאב ותיא םידחואמ ונא רשאכ וישעמו

הליעפ הרוצב ותוא גציינש אוה םיהולא לש ונוצר
המר דיב לושמנש ןכו ,ץראה ינפ-לע ותוכמס םע
,ןטשה אוהש ,םיהולא ביוא דצמ הפקתמ לכ דגנכ
,וננופצמ ,ונלֹכש ,וֵנחור דגנ הפקתמ וז םא ןיב
טטומל הפקתמ וז םא ןיבו ,םימשל ונתיילעו ,ונתבילצ

-לע םיהולא ידימ ונל הנתינש תוכמסה תדמע תא
,היעב לכ ,הייסנכה ,ונתיב ,ונמצע לע טולשל תנמ
.יותיפ לכו ישוק לכ

ותומ ךותב ותליבט תא ראית סולואפ חילשה
טולשל לגוסמ היה םהבש םיעצמאה תאו חישמה לש
לושמל לכויש ידכ ,עובקו ליעפ ןפואב ומצע לע
םוי“ :הלא םילימב חישמה רובע החלצהב רבד לכב
םילימב 23.)13 ,ו”ט ,‘א םייתנירוקה( ”תמ ינא םוי
ןה ,ומויב םוי ידמ ונוצר תא תימה סולואפ ,תורחא
-לע םימשה תוכלמ תא םיקהל םיהולא ןוצרש ידכ
ידכ ןהו ובריקב עצבתהלו ךישמהל לכוי ץראה ינפ
תוכמס לש םמורמה בצמב ראשיהל לכוי אוהש
תרטמ לש חלצומ עוציבב רוזעל תנמ-לע תינחור
.םיהולא

תדמע תא וניביו ועדיי םירצונש דאמ בושח
םהל קינעה םיהולא רשא הגרדה וא תולעתהה
וגישיש שקבמ םיהולא רשא תא ןכ ומכו ,הייסנכב
םלוס תא ןיבהל ונילע .תוכמס לש וז הנותנ הדמעב
הלעתנ אלש ךכ ,םיהולא ידי-לע עבקנש תויוכמסה
.וז תוכמסל תחתמ דרנ וא ונל הנתינש תוכמסה לעמ
תחתמ דרנ וא ונל הנתינש הגרדל לעמ הלעתנ םא
ונתגרד ,םיהולא ידי-לע ונל הקנעוהש תוכמסל

ץוחמ הייהנש םושמ תאז ,ונתיאמ חקלית ונתוכמסו
ופוג הניהש ,הייסנכב םיהולא עבקש תויוכמסה רדסל
ֹ.וָתַלכו חישמה לש

םע ,דחא ישאר ינחור גיהנמ דימת היה ך”נתב
רשא ,השמ ןוגכ ,םלועב םיהולא רובעו תאמ תוכמס
הב תוכמסה תדמעבו וילעמ םיהולא תוכמסב ןיחבה
השמ היה ,היעבו הרצ תע לכב .םיהולא ֹודימעה
םיהולא 33.הליפת תועצמאב םיהולאמ הרזע שקבמ
ינפמ ,השמ לקתנ הבש הרצ לכבו היעב לכב לפיט
ונילע 43.תאז תושעל ,הליפת ךרד ,וב חטב השמש
53.השמ תאז השעש יפכ םיהולא תוכמסל ענכיהל

השמ תודעל חנה ,תודירטמ תויעב תוררועתמשכ
תאלמ הליפת תועצמאב ןהב לפטלו ךתוא ךירדהל
םילוכי ונניא ,ֹרוַכז .אוה השעש יפכ ,םיהולאל הנומא
63.עושי אלל רבד תושעל

רמאיו הערפל ךלי השמש םיהולא ןוצר הז היה
השמ לש ונוצר 73.)61 ,'ז תומש( ”ימע תא חלש“ :ול
83.םיהולא םע חכוותה אוה .תאז תושעל הבא אל

םיהולא ןוצרש ידכ ונוצר תא בלצ אוה רתוי רחואמ
ול ןתנ השמ לש ותונתייצ תרומת .ודי-לע השעיי
,ונייהד ,עבטה תוחוכ לע הטילשה חוכ תא םיהולא
השמ םירה רשאכ ,ןכ ומכ 93.םיירצמ לע תוכמה רשע
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,םימה תא םיהולא עיקבה ,ףוס םי לעמ והטמ תא
04.השביבכ ותוצחל םילוכי לארשי ינב יכ םיגִדהו

ינבל חיכוהל האב ,ףוס םי לעו תוכמה לע ,וז תוכמס
תדמעב השמ תא הנימ םיהולא יכ ונלוכלו לארשי
ידכ םש ותוא םקימ םיהולא .הליעפו תיבויח תוכמס
לעו םירצמ לעו לארשי לע םיהולא רובע טולשל
רערעל וסניש הלא לכ לעו 14,םהב םחלייש ךלמ לכ
לעו םידוהיה לע ול קינעה םיהולאש תוכמסה תא
.רחא רבד לכ

.הנשה םיעברא לכב ןמאנ היה עשוהי ,השמ ומכ
םע ההובג תולעתה תגרד םיהולא ול קינעה ןכ לע
הלעה םיהולא 24.ץראה ינפ-לע ורובע לושמל תוכמסה
לושמל םיהולא רחבנכ השמ קיזחה הב הדמעל ותוא
,ילמס ןפואב ,ומיקי לארשי ינבש ידכ ,לארשי ינב לע
,השודקה ץראב ,המדאה ינפ-לע םיהולאה תוכלמ תא
34.עשוהי םליבוה ַםשל ,ןענכ

רובע לושמל תוכמסה לעב היה דבלב עשוהי
,איהה הפוקתב לארשי גיהנמכ ץראה לע םיהולא
.םיהולא תוכמסל לילכ ענכנ עשוהיש ינפמ תאזו
לע קר אל הנוילע תוכמס תדמע ול קינעה םיהולא
ונארק .שמשה תכרעמ לע םג םא יכ ,היביואו לארשי
לש ותריתעל הנענ םיהולא יכ עשוהי רפסב 'י קרפב
חריהו שמשה תא רוצעי םיהולאש איהו( עשוהי
רובע ומוי תכאלמ תא םילשי רשא דע עיקרב
תוחתפתהל עיגנ רשאכש ונדמלל אב הז 44.)םיהולא
טולשלו לושמל חישמב תוכמס תדמעו םייחב האלמ
םושמ ,רבד לכ תושעל לכונ ,ץראה לע ורובע
תועצמאב םיהולאל העינכ לש הז יפוס בלשבש
שמשה תא רצע םיהולא .ירשפא רבד לכ ,הנומא
קר אל עשוהיש ינפמ עשוהי רובע עיקרב חריהו
תדמע תא עדי םג םא יכ ,םיהולאה תוכמסב ריכה
,ותרטמ תא עדי אוה .םיהולא תחת ולש ותוכמס
היה אל םלועל עשוהי .םיהולא לש ונוצרו ותנווכ
תדמע וא ותגרד תרימשמ ועיתרהל שיאל השרמ
.םיהולא ידי-לע ול הנתנש תוכמסה

בטיה ולשמ לאינדו םיירבעה םישנאה תשולש
חוכ םהל ןתינש ךכ ,םיהולא רובע ליעפ ןפואבו
ךַָרחִתה ןוהשאר רעשו“ 54.שאה ןשבכ לע טלתשהל
םשאר רעש[ ןֹוְהב תדֲע אל רונ חירו ֹונְש אל ןֹוהיֵלָּבְרָסו
אל שא חירו הנתשה אל םהיליעמ הארמ ,ךרחנ אל
תדמע התיה לאינדל .)72 ,'ג לאינד( ”]םהב רבע
רגס[ ָאָתָויְַרא םּפ רגס“ םיהולא ןכלו ,לעממ תוכמס
לא תרגיאב א”י קרפ .)32 ,'ו לאינד( ”]תויראה יפ תא
דבלב וז אלש םירחא םיבר תודוא רפסמ םירבעה
יכ ,םיהולא תאמ תינחור תוכמס תודמע ילעב ויהש
םהלש תוליעפה תוכמסה תודמעב בטיה ולשמ םא
םירמשמה םישנאה .הנומאב םירישע ויהש םושמ
םישטונ םניאש ךכב םיהולא םע תינחורה םתדמע תא
וכישמי ,םיהולא לש ותוכמסל תועמשיהה תדמע תא
ידכ םיהולאמ ולביקש תינחורה תוכמסה תא קיזחהל
64.ףוסה דע הייסנכב םיהולא רובע לושִמל

ךלמל ןתנ םיהולאש תוכמסה תא דביכו ריכה דוד
גורהל תובר םימעפ הסינ לואשש תורמל 74.לואש
רתוי התיה דודלש ףא-לעו ,האניק ללגב דוד תא
ליפהל דוד הסינ אל ,לואש תא גורהל תחא תונמדזהמ
לואש ידיב התיהש תוכמסהש רחאמ ךלמה תא
דוד .םיהולא ידי-לע ול הקנעוה לארשי לע טולשל
דימעה םיהולאש ךלמה תא דירוהל אוה ימ - בשח
םיהולא רשא דע קידצכ ןיתמה דוד ?תוכמס תדמעב
םיהולא .ךלמכ ולש תוכמסה תדמעמ לואש תא דירוה
דודו תויה .דוד אל .חוכה תא ונממ ריסיש הז אוה
לש ותוכמס תא דביכו םיהולא תווצמ לע רמש

ךלמכ לואש תדמעל ותוא הלעה םיהולא ,םיהולא
84.הדוהיו לארשי לע ךולמל

ןושארה םדאה היה חישמה ,השדחה תירבב
תוכמסל תייצ ,הדוקנ לכבו ,דימת רשא םלועב
שאר הייהנ אוה ,תמלשומה ותנומא ידי-לע  .םיהולא
ולשמי רשא ,םירבגתמ לש עזג ,שדח ישונא עזג
לש ומוקמ תא ושריי הלא םירבגתמ 94.םיהולא רובע
תועצמאב ץראה לע םיהולא רובע ולשמיו חישמה
חור ידי-לע ,םבריקב ןכושה ,ישולישה םיהולאה
םימשה תוכלמ תא םיקהל וא איבהל ידכ ,שדוקה
יפכ םיהולאל םתבהא תא ןיגפהל ידכ ,תומדא ילע
יפכ ןטשל םתאנש תא ןיגפהל ידכ ,עושי השעש
ויתונויסנ לע םתוכמס תא ןיגפהל ידכו ,עושי השעש
הייסנכה תוכמס תא טטומל ןטשה לש םיקסופ יתלבה
05.תומדא ילע םיהולא רובע לושמל

לש ותורמל חישמה רסמתה ,דליכ ,םדא ןבכ
15.לילעב ואר םירחא םישנאו וירוהש רבד ,םיהולא

לכל רסמתה חישמהש ךכ לע עיבצמ םיהולא רבד
25.בלצה לע ותומל ףא ,םיהולא תווצמ

םיהולא רובע לשמ הבש תחלצומה ותנוהכ רחאל
ותיילעו ותייחת ,ותומ תא תללוכה ,ץראה לע
,'א קרפ םייספאה לא תרגיאב ונא םיארוק ,המימשה
תדמעל  חישמה תא הלעה םיהולאש ,32-02 םיקוספ
ותוא ריעהב“ :לכה לע לושמל םימיהדמ תוכמסו חוכ
תלמסמ ונימי די[ םימורמב ונימיל ובישויו םיתמה ןִמ
לכל לעממ :]םיהולא לש ותוכמסו וחוכ לכ תא ןאכ
אל םשב ארקנה לכו הלשממו הרובגו ןטלשו הררש
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טוני אלאמו הנכבד,
שמי הוא וו. אס. נולדתי מחדש בזמן היותי
בכלא. בשלב מסויים בשנת 1996 נפלה לידי
חוברת שלך בשם "אחדות אלוהים". לדעתי,
חוברת זו היתה אדירה. אני עצמי ישבתי בכלא

מ-20 בנובמבר 1993 עד 11 בספטמבר 1997.
זה לא מכבר זרקתי ניירות למיכל מיחזור
ומצאתי שם חוברת שלך בשם "הדרך שלך".
לדעתי, חוברת זו, כמו "אחדות אלוהים", היא

יצירת מופת. אני שומר את שתיהן ביחד.
טוני, החומר שלך עזר לי להבין את "ישוע
של כתבי הקודש". הייתי רוצה מאד לבוא
לארקנסו, לפגוש אותך ולהיות עוזר בכהונת

המשיח. אחיך בישוע המשיח,
     ואלי קוטג', ניו יורקוו. אס.

רררררהההההוווווססססס     תתתתתיייייבבבבב
ניו יורק

טוני הנכבד,
ובכן, קיבלתי את מכתבך והיה ממש נחמד לשמוע ממך. מכתבך עשה לי את היום.

זה היה מכתב טוב ויפה. תודה, ידידי.
טוני, אבי קיבל את המשאית המלאה בדברים ששלחת. הם אמרו תודה ואני מודה
לך ולכל האנשים שעוזרים. כל מה שיש לי לומר הוא שאתם אנשים טובים מאד ואלוהים
יברך אתכם! ידידי, אני מנסה לעשות מעשים טובים, אך כפי שאתה יודע, כולנו צריכים
עזרה ואני לא כל כך טוב בזה. אז כל שביכולתי לעשות זה לבקש קצת עזרה, ואני
מעדיף לקבל עזרה ממך, ידידי, משום שאתה יודע כל כך הרבה ואם אני רוצה לדעת
דבר מה, אתה בחירתי הראשונה משום שאני בוטח בך. אני יודע שאתה תמיד עומד
מאחורי המילה שלך. טוני, כאשר אשתחרר, אשמח לבוא לבקר אצלך ונוכל להתפלל
בצוותא ואז אוכל להיוושע. אני חושב שאני זקוק לכך, אז רק שתדע, אני מודה לך מקרב

לבי, ידידי. שיפרת את חיי בהרבה. יברכך אלוהים.
ידידך,
 טקסרקנה, טקססג'י. בי.

תאי הנידונים למוות

ססקט

לכל מאן דבעי,
שמי ג'יי. אף. ואני אסיר שנידון למוות. אני כותב אליך כדי להודות לך עבור כתבי הקודש
שהואלת בטובך לשלוח לי. אני מעריך זאת מאד ומקווה שתסלח לי על האיחור של כמה ימים
בתשובתי לך. קיבלתי את כתבי הקודש ביום ששי ובאמת התכוונתי לכתוב ולהודות לך, אך
שקעתי בקריאת הספר ולפני ששמתי לב, סוף השבוע חלף. אין מילים בפי להודות לך על שליחת
כתבי הקודש. אני אמשיך להוקירם ואני בטוח שאתחזק ברוחי הודות להם. אני מבין שאתה
בוודאי עסוק, אך אני באמת אעריך אם תוכל לכתוב לי מספר שורות, כך שאדע שמכתבי זה הגיע

אליך בשלום, ושמצא אותך בקו הבריאות.
שלך בכבוד רב תמיד,

       סאן קוונטין, קליפורניהג'יי. אף.
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רפסמ בתכ ,ימואלניבה רמוכה ,ומאלא ינוט
ל"ומה לצא ַדבַרֶדיהב ַםסיפדהו םיאלפנ םינולע
ודוהב םתוא ץיפמ אוה .סקּורב .םא .וא עודיה
םורד ,םַרּוַּפלַמַאב אצמנה ,ירוֵזאה םדרשמ ךרד
טסילגנוואהו רמוכה לש וחוקיפ תחת ,ודוה
.סזומ סמוט .יד ונלש

םינטק םירפכ ןיב םירבוע ונא רשאכ
תוגיצמה תויסנכ רפסמ םיאצומ ונא ,םיקחורמו

םש ,ומאלא תירצונה הייסנכה לש םיטלש
הייסנכש םושמ ,תיב לכב רכומ תויהל  ךפהש
םניח שדוקה יבתכ לש םיקתוע יפלא תקלחמ וז
יבתכ רפס אצמנ תיב לכב טעמכו ,ףסכ ןיא
לש וז םניח תקולח .וז הייסנכמ לבקתהש שדוק
םוש ידי-לע ודוהב התשענ אל שדוק יבתכ
הכפה וז הייסנכ ןכלו םינש תואמ הזמ הייסנכ
.הלא הקדצ ישעמל תודוה רתוי תירלופופל
,ודוהב תויּפּור 08 טעמכ איה קתוע לכ תּולע
יבתכ תא שוכרל םיינע םירצונ המכמ ענמש המ
לכ לע הלֵקה ומאלא רמוכה תייסנכ .שדוקה
םתוא אורקל ,שדוקה יבתכ תא לבקל ינע ירצונ
תומשנ רתוי הברה תבשה לע הלֵקה וז הרוצבו
.חישמל ודוהב תועות

וז הייסנכ דסיימ ,ומאלא ינוט רמוכה
איצומ ,הביתכל ונמז לכ תא שידקמ ,הקירמאב
םינולע לש הצפהו הספדה לע םירלוד יפלא
חישמב הרכה רידחמ ,ודוהב םירפכ רפסמב הלא
.ינודא תכרבב הכוז ךכבו ,וז ץרא לש הניפ לכב
םיקי ובש םויל חור רצוקב םיפצמ םיבר םישנא
רשא ,ודוהב םיפסונ םיטקייורפ ומאלא רמוכה
ודוהב םיינע םירצונ רתוי הברה םתועצמאב
םידוה יפלא ,םויכ .ולש הקדצה ישעממ ונהיי
,ותייסנכו ומאלא רמוכה רובעב םיללפתמ םיינע
הייסנכש םיווקמו ,גשגשיו םיכורא םייח היחיש
.ודוהב הניפ לכל טשפתתו םדקתת וז

ריהזמ דיתע שי וז הייסנכלש םיחוטב ונא
בוט לכ םילחאמ ונא .ודוהב תוליבומה תחאכ
.ומאלא רמוכל

ומאלא תייסנכ ידי-לע תושדח תויסנכ תמקה
םיכמתנה םירמכ תואמ המכ תרזעבו ,תכשמנ
תושדח תויסנכ ,ומאלא רמוכה תייסנכ ידי-לע
תא איבהל תירשפא הדובע לכ הניֹשעת הלא
הייסנכה תא םיהולא ךרבי .ודוה ישנאל הרושבה
.וזה

םהלשמ בחרנ הייסנכ הנבמ םג םהל שי
םע .לא.יס רמוכ לש ותוגיהנמ תחת םַרּוַּפלַמַאב
םימלסומ םבור ,םינימאמ םייתאמל בורק
תויסנכבש םושמ ,רידנ רבד והז .ורצנתהש
דבלב םיטעמ םימלסומ םייוצמ ודוהב תורחא
הכרב יהוז .םעישומכ עושי תא ולביק רשא
תוימלסומ תוחפשמ רפסמ תוארל הנימב תדחוימ
שדוקה יבתכ םע תוכלהתמו תורשו תוללפתמה

ווווודדדדדוווווההההה
- "רורימ ןאיטסירק” ידוהה ןותיעהמ

אפריל 2000אפריל 2000אפריל 2000אפריל 2000אפריל 2000

הכומר תומס מוזס מחלק עותקים של
כתבי הקודש.

הכומר פי. אס. אר., עם הקהילה של הכנסייה הנוצ

הכומר תומס מוזס עם הכומר פי. אר. ואמו. הכומר
פי. אר. הינו כומר משנה בכנסייה הנוצרית אלאמו

בכפר בהודו.

כמרי משנה של הכנסייה הנוצרית אלאמו מתכוננים
לחלק עותקים של כתבי הקודש חינם.

לכומר טוני אלאמו היקיר בשם המשיח,
לש רתויב שודקה ומשב ךל םולש תכרב

םידיעמ םיברו ךלש תוליבחה תא ונלביק .חישמה
םה .ךיבתכ תאירקמ האצותכ ונתשה םהייח יכ
ָךינולע .הל הצוחמ ףאו ונתייסנכב רזעל ונל
.םיהולאה רבד תפטהב ךורע-ןיאל ונל םירזוע
ןותיעהגבי  לע תרתוככ ךתייסנכ םשב ונשמתשה
תחת דובעל םיטוהלו הדות יאלמ ונא .ונלש
-לע םיקסעומ ונלוכ .ךיתימעכ ונלבק ,אנא .ךיפנכ
וננותיע לע ךתייסנכ םשב ונשמתשה ןכלו ךדי
ישעמב בותככ ,ונתנוהכ יפ-לע .ךכל החכוהכ
15 וננודא םשב ונעציב ,, 38'ב םיחילשה
חישמה תא ולביק ונלבטהש םישנאה .תולבטה

ץיפהל דואמ םיניינועמ םה .ישיאה םעישומכ
יתקליח הנשה .וניתוליהקב םיהולאה רבד תא

ינאו יַתימעו םינימאמל םינולע 400 ישיאבאופן 
תא יתצפהו יתפטה .םיתב 30-ל בורקב ונרקיב
.ונרוזאב םישנא 35-ל בורקל וננודא רבד
אנא ,יחא .בוחרב תושיגפ לע םג יתדקמתה
ונתליהק תא דדוע ,רשפא םאו ,ונדעב ללפתה
םיללפתמ ונא .םיישדוח םייונימ ןתמ ידי-לע
ךישמנו םיללפתמ ונא .ךתייסנכ דעב דימת
ונא .ונתליפתל העשי םיהולא רשא דע ללפתהל
.ךל םידומ .ךתבושתל ןיתמנ

שלָך כעבדיו,
ּפודּורּו, הודוקיי. פי.

,,,,,ווווומממממאאאאאלללללאאאאא     רררררמממממוווווכככככההההה     ,,,,,דדדדדאאאאאמממממ     דדדדדבבבבבכככככנננננ     ןןןןןווווודדדדדאאאאא
.עושי חישמה וננודא םשב ךל םולש

יננה יכ ריהצמ ,.לא .יו רמוכה ,ינא
.יא .יי'ג רמוכה םע דבועה יטבש טסילגנווא
דרר'גו טווס ןוד וניֵחא זאמ ,בר ןמז הזמ
ריסא ינא .ירפכב ורקיב םג םה .ודוהל ועיגה
קלחמ ינא .וז הייסנכמ קלח תויהל הדות
יתלביק רשא שדוק יבתכו האירק רמוח
תא יתלביק םויה .יא .יי'ג רמוכה ךרד ךממ
,ךבל תובידנמ הנתמב םישדחה םיינפואה
רמוח ץיפהל ידכ שמתשהל לכוא םהבש

תומשנ איבהל ידכ ןכו שדוק יבתכו האירק
.חישמל תובר

ןעמלו ונתייסנכ רובעב ללפתמ ינא
לש םירמכהמ דחא ינא .ירובע הכימת
ינא .ודוהב "ומאלא תירצונה הייסנכה"
אנא .ךתייסנכו ךתחפשמ ןעמל ללפתמ
,םיהולא ךכרבי .ודוה דעבו ונדעב ללפתה
.ינודא
,ןמאנה ךדבע
.לא .יו רמוכה
ודוה ,הלר'צומ ,ומאלא תירצונה הייסנכה

ּורּוֹדוּפ
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נשים באסיפה של הכנסייהצרית אלאמו בכפר.
הנוצרית אלאמו - הודו.

ונֵימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

האח ג'יי. אי. עם אוונגליסטים אשר זה עתה קיבלו זוגות אופניים חדשים
מכנסיית הכומר אלאמו.

קהילת הכנסייה הנוצרית אלאמו באמלפורם, הודו.

האח ג'יי. אי. מתבונן בבניית בריכת טבילה חדשה.

.ודוה ,םרופלמא - םירמכ סוניכב שדוק יבתכ םע םישנ

העושיל םידעצה תשמח

לכ תשיו :אבה םלועב םג—םא יכ הזה םלועב דבל
רשא :הדעה—לא לכה לע שארל ותוא ןתיו וילגר תחת
.“לכב לכה תא אלממה אולמ ופוג איה

לש האמ רש וילא אב ,חישמה לש ותנוהכ תעב
ותוכמס תדמע תא ןיבהו ריכה רשא ,ימורה אבצה
ןכו ,ץראה ינפ-לע םיהולא רובע לושמל חישמה לש
.ותָרשֵמ תא אפרל השקבב ,האמ רשכ ולש ותדמע תא
רש .ותרשמ תא אּפריו ותיבל ךליי יכ רמא עושי
לש ותיבל ךלייש ךרוצ ןיא יכ עושיל רמא האמה
שח אוהש ,התיה תוביסה תחא .תאז תושעל ידכ רשה
אוה .ותיבב חישמה לש ורוקיבל יואר היה אל יכ
.תוכמס לעב םדא ןכ םג ומצע אוה יכ עושיל רמא
,וכלה םה - תכלל וישנא לע הוויצ םא יכ ריבסה אוה
אוה 35.והושע םהו - המ רבד תושעל ,ואב םה - אובל
תודעכ עושי ללוח רשא םיסינה יפלא לע עמש וא האר
אפרל תוכמס ול התיה .באה םיהולאל ותועמשיה לע
תויחהל 55,תואמט תוחור שרגל 45,הלוח םדא לכ
85.םיהו תוחורה תא עיגרהלו 75,םימ לע תכלל 65,םיתמ

תוכנו הלחמ ,ילוח לכ לע הווצמ חישמה רשאכ
םיריכמ םהש םושמ קלתסהל םיבייח םה ,קלתסהל
תוחור לע תווצל חוכה ול שי .םהילע ותוכמסבו וחוכב
אוה .ול תותייצמו וב תוריכמ ןה 95.קלתסהל תואמט
הייחתל בושל ולכויש ידכ םיתמה תופוגב חור חיפמ
תע לכב 06.תוומה לע ותטילשו ותוכמסו וחוכ ללגב
תייצמ תוומה ,קלתסהל תוומה לע הווצמ חישמהש
יח אוהו ףוגה לא םירזוח םייחה ךכו .קלתסמו ול
רשא לכו ,םייח הקינעמה חורה ,תוומהו תויה ,בוש
עמשיהל אלש םילוכי םניא ,רבד לש ופוסב ףֹרשנ אל
רשע-םינשמ רתוי לע תווצל היה לוכי אוה 16.ול
לע תוומה ,ולרוגמ וליצהלו אובל םיכאלמ תונויגיל
דקפמה םנמא אוה 26.וננעמל ,תאז השע אל ךא ,בלצה
חריה ,שמשה ללוכ ,םוקיב עבטה תוחוכ לכ לש
,תוומהו םייחה ,לפשהו תואגה ,ריוואה גזמ ,םיבכוכהו
לש םילשמהו רבחמה אוה 36.רבקהו םוניהיגה

46.ונלש חצנה ייח לש םג ומכ ,ונתנומא

,טלחומ הכ ןפואב הלא םירבד עדי הז האמ רש
ירענ אפֵָריו ָרבָד ּרֵבַד קר“ :עושיל רמא יכ דע
...רמא .אלפתהו עושי עמש“ .)8 ,'ח יתמ( ”]יתרשמ[
”תאזכ הנומא יתאצמ אל לארשיב שיא םוש לצא
םנמא אוה עושי יכ ןימאה הז האמ רש .)01 ,'ח יתמ(
,שדוקה חור תועצמאב ,םדא ףוגב יחה םיהולא
56.לכב לשומהו תוכמסה

ידכ ,םיהולאמ תוכמס לעב תויהל ךנוצרב םא
תוכמס תדמעב ץראה ינפ-לע ןאכ ורובע לושמתש
לש ותוכמסל תישאר עמשיהל ךילע ,הייסנכב
ותוכמסל ענכיהל בייח הייסנכב םדא לכ 66.םיהולא
-לע תעבקנ תיתימא תוכמס לכש ינפמ םיהולא לש
86.םהירוהל עמשיהל םיבייח םידלי 76.םיהולא ידי

עמשיהל םיבייח שדוקה יבתכ לש םידימלת
םיבייח ונלוכ 96.שדוקה חורב םיאלמה םהירומל
לושמל םיהולא ידי-לע ועבקנש תויוכמסל ענכיהל
האָרית העינכה לע תודעהש ידכ ,הייסנכה לע
אטבל םיהולא לש ויגיצנ םילוכי וז ךרדב 07.הייסנכב
לושמל םיהולא ידי-לע םהל הנתינש םתוכמס תא
תוכמסה ידיקפתב םישמשמ םה רשאכ ,לכה לע
ונתועמשיה ואריי זא קרו זא .הייסנכב םהל םינתינה
.הזה םלועב םיחכונ ויהיש ךכב םיהולאמ ונתוכמסו
.םיהולא רובע לושמל םילגוסמ ונא הבש ךרדה יהוז

וא ,םמצעל םישנא םיגישמש םיהולא תוֹרשמ
תוקנעומה תוכמס תורשמ ןניא ,ןהל םמצע תא םינממ
תוֹרשמ .ללכ תוכמס םהל ןיא ןכל .םיהולא ידי-לע
תודוה קר ונל תוקנעומ םיהולא רובע לושמל תוכמס
:רמא עושי .ונלש תוכמסה אוהש ,םיהולאל ונתויצל
ומצע תא ליפשמהו לפשוי ומצע תא םמורמה לכ“
]ומצע ןוצר תא אלו םיהולא ןוצר תא תושעל[
שמתשהל ונל רוסא םלועל .)11 ,ד”י סקול( ”ַםמורי
ידכב  הייסנכב וניתוֹרשמ וא ,ונראות ,ונתוכמסב
תא קרו ךא עצבל ונילע .יטרפה וננוצר תא עצבל
ונענכנו תויה םיהולאמ האב ונתוכמס .ינודא ןוצר

-45 ,‘ד ןנחוי ,22-12 ,‘ז ,91-71 ,01-6 ,‘ו סקול ,03 ,82-12 ,ו“ט ,63-43 ,41 ,ד“י ,31-01 ,ב“י ,13-72 ,22-02 ,8-1 ,‘ט ,71-31 ,4-1 ,‘ח ,42 ,‘ד יתמ     .....4444455555  01-1 ,‘ז סקול     .....3333355555
,61-11 ,‘ז סקול ,34-53 ,42-22 ,‘ה סוקרמ     .....6666655555  24-83 ,‘ט סקול ,03-42 ,‘ז ,31-2 ,‘ה ,72-32 ,‘א סוקרמ ,12-41 ,ז“י ,22 ,ב“י ,33-23 ,‘ט ,23-82 ,71-61 ,‘ח יתמ     .....5555555555  64
,‘ז ,31-2 ,‘ה ,72-32 ,‘א סוקרמ ,33-23 ,‘ט יתמ     .....9999955555  14-53 ,‘ד סוקרמ ,72-42 ,‘ח יתמ     .....8888855555  25-54 ,‘ו סוקרמ ,33-42 ,ד“י יתמ     .....7777755555  44-1 ,א“י ןנחוי ,55-94 ,24-14 ,‘ח
ןנחוי ,45-25 ,ו“כ ,82 ,‘כ יתמ     .....2222266666  81-71 ,‘א תולגתהה ,7 ,‘ב ,72-3 ,‘א תישארב     .....1111166666  44-93 ,71-41 ,א“י ןנחוי ,55-94 ,24-14 ,‘ח ,51-11 ,‘ז סקול     .....0000066666  72-71 ,‘ט ,03-52
,71-61 ,‘א םיסולוקה ,81 ,ח“כ יתמ     .....4444466666  71-61 ,‘א םיסולוקה ,02 ,‘א םיימורה ,81 ,ח“כ יתמ ,82 ,62 ,22 ,21 ,‘מ היעשי ,21-4 ,‘ט בויא ,7 ,‘ב תישארב     .....3333366666  71-41 ,‘ג
,‘כ תומש     .....7777766666  12 ,‘ב ,‘א סורטפ ,21-3 ,‘ב ןומיליפ ,1 ,א“י ,‘א םייתנירוקה ,4 ,ו“ט ,51-41 ,ג“י ,01 ,‘י ןנחוי     .....6666666666  3-2 ,‘א םירבעה ,11-6 ,ד“י ,03 ,‘י ןנחוי     .....5555566666  2 ,ב“י םירבעה
םיייתנירוקה     .....0000077777  7 ,‘ב ,‘א סויטומיט ,2-1 ,‘ד םייטלגה     .....9999966666  02 ,‘ג םיסולוקה ,3-1 ,‘ו םייספאה ,21 ,‘כ תומש     .....8888866666  5 ,‘ה ,‘א סורטפ ,3-1 ,‘ה ,‘א סויטומיט ,9-8 ,‘א ילשמ ,21
6-5 ,‘ה ,‘א סורטפ ,7 ,‘ד בקעי ,71 ,ג“י םירבעה ,61-51 ,ז“ט ,‘א

.ןהידיב
םירמכ דועו דוע דיתעבש םיחוטב ונא

תא וללסיו םייפנכ ושרפי ,הייסנכל ופרטצי
.םיפסונ םירמכ יפלאל ךרדה

דיתע ומאלא תייסנכל יופצש ,םיחוטב ונא
תויסנכה תחאכ המוקמ תא עבקת איהשו ריהזמ
.ודוהב רתויב תובוטה
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תא טילשהל ,ונייהד ,ונוצר לש הדיחיה הרטמל
שיא םיעמשנ ונא רשאכ 17.ץראה לע םימשה תוכלמ
,)הייסנכה( חישמה לש ופוגב והער לש ותוכמסל
ינפב תודעה יהוז .םיהולא לש ותוכמסל םיעמשנ ונא
.םיהולא תוכמסל ונתויצ לע הייסנכהו םלועה

תא רוריבב תוארל לכוי ונמלועב םדא לכ
,תויעבה ,לובלבה תאו םיהולא רבד דגנ תודרמתהה
יֵרַדל תמרוג קוחה לוע תקירפ רשא לבסהו ,תונוסאה
רדסה לע תודעה תא וארי םיעותהו םינדרמה םא .לבת
םִבלב ררועתהל היושע ,הייסנכב העינכהו יהולאה
.הז רדס שקבלו םיהולאל תונפל םייושע םהו הווקת
םהייחב רדסו ,תוכמס ,העושי התואב וכזיש ידכ תאז
ישוע וֱיה“ :בקעי חילשה רמא ןכל .ונא וניכזש יפכ
לכו חישמה .)22 ,'א בקעי( ”םיעמוש קר אלו רבדה
.תונוש םיכרדב ,ומצע רבדה ותוא ורמא וידימלת
ישנא .)02 ,'ב בקעי( ”איה התמ םישעמ ילב הנומא“
דואמ טעמ ואר ךא ,םינרּבד קיפסמ ועמש םלועה
םילבקמש הלאכ ,םיהולאה רבדל םיתייצמה םישנא
לע ,םמצע לע לושמל ידכ תיהולאה תוכמסה תא
סורהלו טטומל ןטשה דצמ ןויסינ לכ לעו הייסנכה
.הייסנכב ץראה ינפ-לע תמקומה םיהולאה תוכלמ תא
ןטשה .וז הרוצב םישנאל עייסלו תלוזל רוזעל ונילע
.ותוָמיש ידכ רובל םכילשהו םלועב דחא לכב עגפ
ונוצר תא עצבמ רשא תלוזל רזועה תא םמורי םיהולא
רבגתמ ךכבו ,השעמב ןהו רובידב ןה ,םיהולא לש
-לע םימרגנה העווז ישעמ לש םיברה םיפלאה לע
27.תואמט תומשנמ בכרומה ואבצו ןטשה ידי

ונלביקש תוכמסה תדמעב םישמתשמ ונייה וליא

תוכלמ םודיק םשל אלו ,דבלב וננעמל םיהולאמ
ספת רשא ,רפיצולל םימוד ונייה ,ץראה לע םיהולאה
רפשל הווקתב ,םימשב םיהולאה תוכמס תא חוכב
רשבה והז 37.הווח תאז התשעש יפכ קוידב ,ובצמ תא
קופיס ,תיכונא הפיאש ,ונייהד ,הצוחה ץרפתמה
רומגה ךפיהה והז .ןטשהו ,ןושארה םדאה ,ימצע
47.םיהולא ןוצרמ

באה דביכ ,םיימשב באה לא רביד עושי רשאכ
שקיב אל םלועמ אוהש ינפמ ,תאז .ונב תושקב תא
לכ 57.באה ןוצרכ היה אלש ,רבד השע אלו המואמ
השעמ לכ ,העונת לכ ,הלימ לכ ,עושי דצמ השקב
67.באה ןוצרכ קוידב ויה סנ לכו

העושיה ידעצ תשמח תא תווחלו ןימאהל וננוצר
םלועב ךשמיי רשא ,תומדא ילע ןאכ וננוחצנ אוה
ונייה אל ,שדוקה חורב ונלבטנש ,ונא וליא .אבה
ליעפהל יהולאה חוכה ונל היה אל רבכ ,הב םילבטנ
םע דדומתהל וא ,לּכב לושמל תנמ-לע ותוכמס תא
77.ונייח לשו הייסנכה לש םוחת לכב ,ןטשה ,ונביוא

לכ תא חצנלו רבגתהל םילגוסמ ונייה אל ,ןכ ומכ
הייסנכב םיהולא ישעמ תא סורהל ןטשה תונויסינ
.הירבח ישעמ תאו

,חישמה עושי לש ופוג תא םיווהמ ונאש רחאמ
דציכ ונל הארה חישמה .םיחמש תויהל םילוכי ונא
ידי-לע תאזו ,אוה השעש יפכ ,םלועה לע רבגתהל
ונתועמשיהל תודוה 87.באה ,םיהולאל תועמשיה
וא הטילש דוע ןיא יחצנ תוומל וליפא םיהולאל
,הזה םלועב הטילשל גואדל ונל לא 97. ונילע תוכמס

ונא ןיא ,ןכ ומכ 08.וילע לושמל םיארקנ ונא ןיא יכ
םייח ,םישדח םייחל ףרטצהל ונארקנ ֹ.ונַקתל םיארקנ

הכמ לכ וא ,תולחמ ,םיאולחת ,יחצנ תוומ םהב ןיאש
לא הזה םלועה ןמ רובעל םיארקנ ונא 18.תרחא
תוארהל םיהולא ידי-לע םיארקנ ונא .השדחה תוכלמה
םיהולא לש תוכמסהו הטילשה תאטבתמ דציכ םלועל
תוכמס ,חישמה לש ופוג איהש ,הייסנכה ירבח ,ונילע
םיארקנ ונא .ןטשה דגנ התוא ליעפהל ידכ ונל תנתינה
28.םיאטוחה לש םלועל םיהולא רבד תא םיגדהל םג

,לושמל ונתוכמס תדמע תחנזהו ונתעושי תחנזה
דחאתי ,םלועמ אטח אלש ,חישמה .אטח רדגב ןניה
ןוכשי אוה 38.םלועל ואטחי אלש ָהָלכ וא ףוג םע קר
קר ראשיי אוהו 48,אטחמ םייקנ םישדקמב קרו ךא
58םלועה לעו ,תויכונא לע ,אטח לע ורבגתהש הלאב

,חישמה לש ותומ ךותב הליבטה לע םתרימש ידי-לע
חישמה םע םתטילשו ,םתיילע ,םתייחת ,םתבילצ
68.ףוסה דע

,רבד לש ופוסב ,ועיגי ופוגב םינכושה הלא לכ 
ןטשה לש ותורקפה .ורובע לושמל ולכוי הבש המרל
לושמל ףסונ ץירמת םרובע תווהל םיכירצ ותונדרמו
חקל תא דומלל ונילע המוש .םיהולא רובע
חוכשל ונל רוסא .םיהולא רובע לושמלו תועמשיהה
,ונלש חצנה ייח ,ונייח םה הלאש ינפמ םלועל תאז
םיהולא רובע הטילשה ללכ תייווח !הזב םייולתה
תכשמתמ תוחתפתהב היולת איה .הקומעו ההובג הניה
יכ םיעדוי ונא .ונברקב ישולישה םיהולאה ייח לש
-דע הבר איה ונברקב וייח תוחתפתה רשאכ ונעשונ

ÏÎ·Â„ ‰ÎÂÓ¯
‡Ï‡ÓÂ¨

אוה בר גנועל
ךל בותכל יל
תועונצ םילימ
הווקמ ינא .הלא
םיהולא תרזעבש
להנתמ לכה
הז ,ןכבּו .הרושכ

אוהו ךינולעמ דחא תא יתארק התע
תאצל יתטלחה !יבל לא עגנ שממ
םירבד יתישע רבעב .רואל ךשוחמ
יננהש ךכ לע ועיבצה רשא םיבר הכ
ךתארוה תועצמאב ךא ,הֵלפאב אצמנ
ינא תעכ ,םירחא םישנא תרזעבו
יתייה ,ינודא ,ןכל .םיהולאב ןימאמ
,םיהולאה רבד תא שקבל הצור
הצור יתייה .שדוקה יבתכ ,ונייהד
הנעית יכ ןימאמ ינאו תאזב םייסל
ןודא ךכרביו ,הדות .יתשקבל
.םיהולאה
,תונמאנב ךלש
הנאג ,הרקא.יב .יא

ÏÎ·Â„ Ú·„Â ‰‡ÓÔ¨
תומחלמ תא םחולה תימע ידי הלא

עושי לש רקיה ומשב ךל םולש .םיהולא
תובקעב ךל בותכל ףחד שח ינא .חישמה
.“םא ןיא םיהולאל” ךרמאמ תאירק
ללגב םלועל יתימאה רסמה והז ,השעמל
ינא .ונינפל הלגתמה העושיה תינכות
חילשה בתכ וילע דוסה והזש ןימאמ
הכמ איה ותדובע .שדוקה יבתכב סולואפ
.ונימי לש רקשה תרותלו ביואל תיניצר
וישכעו שדוקה יבתכב אּבּונ רבכ לכה
,ךל רמוא ינא .תמאכ ומצע תא חיכומ
רמאמ ,תורפס קר הניא וז ,רמוכה ינודא
עווגה ונמלוע רובע ךרע לעב אוה הז
דדועל ינוצרב ןכל .םינורחאה ויעגרב
ךכרביו הבושחה ךתדובעב ךישמהל ךתוא
רמוח לבקל הצור ינא .עפשב םיהולא
אוהש גוס לכמ - הקולח םשל ךלש האירק
,השקבב .“םא ןיא םיהולאל” רקיעב ךא -
קתוע ,השקבב .שדוק יבתכ לבקל ינוצרב
ךלמה תסריג לשכ םידממ לעב ,לודג

כומר המשנה בי. איי. (בחליפה כהה) עם כמה מזמרי
המקהלה שלו - קמרון.

הההההקקקקקייייירררררפפפפפאאאאא

ין.ִתמונה קהילתית, הכומר סי. אס. - קוטונו, בנ

הנאג

הכומר  ג'יי. אס. (במרכז, לובש
חליפה) עם מספר חברי הקהילה
של הכנסייה הנוצרית אלאמו -

מוסמה, טנזניה.

העושיל םידעצה תשמח
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םע העושי לש ישילשה בלשל ונעגהש ךכ-ידכ
םיהולא תא שפחנ םא .לושמלו םמורתהל ןובאיתה
הנושארה תא רומשנ םאו 78,וֵנאצמנ ,תוצירחב
לכב םיהולא ינודא תא בוהאל תורבידה תרשעמ
לכבו ,וניתובשחמ לכבו ,ונשפנ לכבו ,ונבבל
לש ןורחאה דעצל רבד לש ופוסב עיגנ 88,ונדואמ
,ורובע לושמל ,רמולכ ,ונרובע ותנווכו םיהולא ןוצר
ורובע לושמנ םא .ץראה לא םימשה תוכלמ תא איבהל
קוספ ,ב”כ תולגתהב 98.דעל םימשב ותיא לושמנ ,ןאכ
וכרטצי אלו דוע היהי אל הלילו“ :ךכ תאז אטבמ 5
ריאי םיהולא הוהי יכ ,שמש רואלו הרונמ רואל
חישמה תועצמאב תומדא ילע םיכלומה הלא[ םהילע
.“םימלוע ימלועל וכלמיו ]ורובעו

ןורחאה רפסה דע תישארב רפֵסִמ ,םיאור ונא ,בוש
לש ותנווכו ותרטמש ,תולגתהה רפס ,שדוקה יבתכב
ורובע לושמי וא ךולמיש הניה םדאה רובע םיהולא
-ומכ 09.תומדא ילע םימשה תוכלמ תא םיקהל תנמ-לע
לכל םיהולאה סחי לע זירכנ ונאש איה ותרטמ ,ןכ
,ןטשה יפלכ ונא ונסחי לע זירכנש ןכו ,םלועב םדא
דחא לכב םיחצנמו ,תוצירחב וב םיטלוש ונאש ךכב
סורהלו םיהולא רסמ תא רערעל ויתונויסינמ דחאו
םיהולא םע ךולמנ ,תאז השענ םא .םיהולא ישעמ תא
.דעו םלועל

,הנושארה הדמעל ועיגה םירצונ לש םיבר םיפלא

םלועמ ךא ,העושיל ךרדב תישילשהו היינשה
היילעה לש תיעיברה הדמעל וכישמה אל
איהש,תישימחה הדמעל ןכמ רחאלו ,םימשל
ןוויכמ הרק הז .ומעו חישמה רובע ךולמל
,תולצעה ,תעמשמה תורסח םהיתושפנש
רובע לושמל םלועמ ופאש אל תוינרשפהו

.לושמל תוכמס תדמע םושל םמורתהל וא םיהולא
התלע אל םלועמ הז גוסמ םירבד תושעל הפיאשה
תויעב וא ,הייסנכב םהשלכ םיישק .םתעד לע
.םתוא םידירטמ אל ,הייסנכב תוררועתמה תוימוימוי
רבד השעי םיהולאש הווקתב םרובע וללפתה אל םה
תוליעפב םלועמ וניינעתה אל םה .םהילא רשקהב המ
םניא םה .חישמה ףוג איהש ,הירבח וא הייסנכה
,ןיינע רסוח לש הז אטח תודוא םעפ ףא םידרטומ
לגעמ אולמ תא םילשהל םהל תפכיא היה אל ללכו
רובע ותרטמו םיהולא תנווכ תא םישגהל וא ,העושיה
רשאב םיוסמ עדי םהל שי 19.ודי לע ארבנש םדא לכ
ךא ,םברקב עושי ייח תוחתפתה תועצמאב הטילשל
םמורי אל םיהולא ,ןכל .הטילשב ןויסינ םהל ןיא
טילשהלו לושמל ולכויש ידכ תוכמס תדמעל םתוא
ולכוי אל םה .םיהולא ידי-לע הווצמכ הייסנכב רדס
ףא םילגוסמ םניאש םושמ ,םלועל ורובע לושמל
,הלועפב ןטשה תא םיאור םה .םמצע לע לושמל
ךא ,ושפנ תוואכ הייסנכה לש םינוש םימוחת סרוה
ידכמ  תישפנ םילצע ידמ רתויו ,הרדיש טוח ירסח םה
לע םיהולאה םשב לושמלו םדיב תוכמסה תא תחקל
.דיחכמה ןטשה

ויהיש רוסא ,חישמה רובע לושמל םיפאושה הלא
,דואמ םיליעפ תויהל םיבייח םה .םינדחפ וא םילצע
תויהל םהילע 29.ינודאב דואמ םיקזחו דואמ םייבקע

לגר תסירד היהת אל ןטשלש ךכ ,רמשמה לע דימת
,םלוא 39.הייסנכה לש וא םהייח לש םוחת םושב
ןיידע םניהו אוטחל וקיספה אל םלועמ הלא םישנא
תיהולאה תוכמסבש רדסל ןמיס ןיא .םלועהמ קלח
תוכמס םהל ןיא .םיהולאל םתעינכל ןמיס ןיאו םהייחב
וכפהנ םה 49.םתוכמס וניא םיהולאש ינפמ םיהולאמ
,תויכונא לש תלוויאל ורסמתהש ךכב םיתחשומל
הקיזומל ורסמתה םה 59.םלועהו אטח ,לובלב ,ירמ
,תוביסמ ,הקיטילופ ,היזיוולט תוינכות ,תינוליח
םיאשונ םניאש םילפא םישעמו ,הזרפה ,רקש תורות
םילוכי םניא ,םכותב הניא םימשה תוכלמו תויה 69.ירְּפ
,םתרטמ .םירחא ךותל םיהולאה תוכלמ תא רידחהל
אל םא .םלועלו םמצעל םירושק םנוצרו םתפיאש
דמועה ץומכ םיהולא יניעב ויהי ,הבושתב ורזחי
אל ןכל ,םימחר וערז אל םה 79.םוניהיגב דעל רועבל
ותורקֶפה תא תוארל םילגוסמ הלא םישנא 89.םורצקי

םילעמ םניא םלועל ךא ,םלועבו הייסנכב ןטשה לש
איבהל וז ךרדבו ,הרזעל םיהולאל קועזל םתעד לע
שממתהל םימשה תוכלמל רשפאלו הייסנכל ןוחצינ
ךותבו םלועב התוא ץיפהל רשפאתיש ךכ ,הייסנכב
.םירחא

אל םלועה ,הייסנכב םייקתי הז אטח בצמ םא
חישמה לש ופוג ירבח תודוא תודע םעפ ףא הארי
היהי ןתינ אל ןכ-ומכ .םיהולא תוכמסל םיענכנה
םיהולא רובע םילשומה הלא לש םנוחצינ תא תוארל
םתייסנכ תא ליפהל ןטשה לש םיברה ויתונויסינ לע
תוכלמל וסנכיי טעמ-ֵיתמ יכ ונל אבינ םיהולא .םתואו
חצנל ופרשי םיבר םידראילימ 99.םיהולאה
רסמ תא יאיבהב יאנק יתייה אל וליא 001.םוניהיגב
לש הלא תונורחא תוקדב רקיעב ,םדא לכל םיהולא

שליחים בכפרים בצ'אד.

האח איי. ג'י. מחלק ספרות נוצרית לאחיות בבית החולים
ירי, קניה.ֶַיירי - נֶַיהכללי נ

,דבכנה ומאלא רמוכה
’חישמה לש ופוג תאו ,ךתחפשמ תא ,ךתוא םיהולא ךרבי

תא יל תחלשש רחאמ דאמ ךל הדומ ינא הז יבתכמב .ךיתויסנכב
רובע םיילפכ לפכ םיהולא ךכרבי .יתשקבש שדוקה יבתכ יקתוע
לש שודקה ומש ,ומש תליהתל עצבמ התאש השקה הדובעה לכ
רבדמב( "ךנוחיו ךילא וינפ הוהי ראי ,ךרמשיו הוהי ךכרבי" .עושי
.םיהולא ךכרבי .)52-42 ,'ו
,חישמה לש ותבהא םשב
הינרופילק ,סל'גנא סול.י'ג .ייא

,,,,,חחחחחייייישששששמממממבבבבב     רררררקקקקקיייייההההה     יייייחחחחחאאאאא
ךבתכמ רובע הדות .הייחתל םקש חישמה ,עושי םשב הוולשו הליהת ,ךל םולש

עושי הב רשא ,תירצונה ומאלא תייסנכמ קלח היהאו אובאש םיכסמ התא ובש
חקול וא לוהוכלא התוש וניא ,ןשעמ וניא חישמב הז חא !היוללה .ןודאה אוה
םיתווצ םע תכלל חמשא .וידר וא היזיוולט ,היפרגונרופל רשק םוש ול ןיא ,םימס
ןיכהלו ,הייסנכה תא תרשל יחוכ לכב דובעל ,חישמה עושי תרות תא םיציפמה
םיאצמנ ונא ךא ,הזה םלועהמ קלח ונא ןיא םירצונכ ,ןכ .חולשמל האירק רמוח
הזה חאה .חישמה עושי רובע תובוט תויודע תווהלו ונרוא ןירקהל ונילעו ,םלועב
אוה וניבא םיהולאו תויה ,תומלשל עיגהל לדתשמ ךא ,םלשומ ונניא חישמב
ללפתה אנא .םיפמרטב הז עובשפוסב הנוזיראמ אציי חישמב הזה חאה .םלשומ
.הדות .םולשב עיגאש
,חישמב הבהאב
הנוזירא ,דנאלטייד.יפ .סא

.סמיי'ג
ךכרבי ירמואב תאזב םייסא

םוליצ שקבמ ינא .עפשב םיהולא
הנומת םגו הייסנכה תמיב לע ךלש
.הדות .תיתחפשמ

,םחול תימע
הנאג ,המיט   .ייא .יא

תזמורת ומקהלה של כומר קיי. אייץ'. מרננים שיר מזמור
לאדוני! - אביג'ן, חוף השנהב.

הינרופילק

הנוזירא
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 אני מאמין כי ישוע המשיח הוא בנו של האל1אדוני, אלוהי, רחם על נשמתי, כי חוטא אנוכי.
 אני מאמין3 אני מאמין כי הוא מת על הצלב והגיר את דמו היקר לשם כפרה על כל חטאי.2החי.

 ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה4שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש
 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי,5ומקשיב להתוודותי על חטאי ולתפילתי זו.

7רחץ נא את כל חטאי המזוהמים בדמך היקר, אשר היגרת במקומי על הצלב בגלגלתא.6 אדוני ישוע.

אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאי ותגאל את נשמתי. אני יודע זאת כי
 לכן אני יודע9 בדברך נאמר כי לא תסרב לאיש - וזה כולל אותי.8בדברך, כתבי הקודש, כתוב כך.

 ואני יודע שנגאלתי. ואני מודה לך, אדוני ישוע, על גאולת10ששמעת אותי, ואני יודע שענית לי,
11נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.

תפילה
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תאבהב יתולשרתה ןיגב םתיא דחי ףרשנ יתייה ,ןמזה
לא 101.םלוַעל םיהולא תאמ םייתימאה םימחרה רסמ
תא םישאת לאו ךתוגהנתה לע םיהולא תא םישאת
ךמצע תא םשאה .ךל ללועמ ןטשה רשא לע םיהולא
“ינא“ה םא .םיהולא רובע ןטשב לשומ ךניאש לע
רשאכ 201.ךבריקב ןוכשי חישמה ירה ,בלציי ךלש
,ותדובע לע לושמיו עמשוממ היהי ,ךבריקב היהי
301.הייסנכה

וכלמי וא ולשמי הלא לוכיבכ-םירצונש רשפא יא
םהש םושמ ,והשלכ םוָקְמב םיהולא רובע םעפ-יא
,בוש 401.אלפנ הכ דועיי ,האלפנ הכ העושי וחינזה
ךא“ :ונל רמוא ינודא .םינרשפ םה ,םינדפק םניא םה
יתמ( ”הבושתב ורזח”ו )31 ,'ג והימרי( ”ךנווע יעד
הֶיה .)2 ,'ג תולגתהה( ”תיראשה תא קזח“ 501.)71 ,'ד
,'ג תולגתהה( ”יפמ ךתוא איקהל דיתע ינא“ וא ,יאנק
הייסנכה ךותמ ךתוא איקי אוהש רבדה שוריפ .)61
601.ןויליכל ןודינש םלועה ךותל הרזח ,תותימצל

ברועמ תויהל בייח ,לושמל ףאושה דחא לכ
םיהולאל אורקל דוחפל וא ססהל ול רוסא .ינריעו
:בותכ .ךכ םוש לע וב עגפי ןטשהש ששח ךותמ
רעובה םגאב םקלח ...םינימאמ יתלבהו בלה יגומ“
אל םיוּוצמ ונא .)8 ,א”כ תולגתהה( ”תירפגו שאב
תאו םיהולאה תא קר אלא ,םדא ףאו רבד אוריל
וְלִשמו ומוק 801.םיהולאה וניהש 701,ורבד תותימא
תא םיתיחשמ םתא ,תאז ושעת אל םא !חישמה רובע
הצור םיהולא .ינודא ןוצר וניאש ןוצר ידי-לע םכמצע
,תעכ ורובע לושמל םיטילחמ םכניא םאש ,וניבתש
ךותל הרזח וכלשות אלא ,חישמה ךותב דוע ויהת אל
901.םכתונתייצ-יא ,םכתודרמתה ןיגב ןושארה םדאה

תומלש-יא לע ונל רפסמ תולגתהה רפסב 'ב קרפ
תודמע תא ושטנ םירצונהמ קלח .חישמה לש ופוגב
םילימב תאז ריבסמ חישמה .םהלש תוינחורה תוכמסה
השיאל חינמ התא יכ ,ךדגנ הנעט יל שי ךא“ :ולא
המצעל תארוקה ]ונימי לש תובזוכ תותד[ לבזיא

התועמשמש[ תונזל ידבע תא החידמו תדמלמו האיבנ
]תיתימאה ותרטמו םיהולא לש תמאה רבדל תויצ-יא
ומרגיש תונירטקוד לבקל[ םילילא יחבז לוכאלו
,ישיא ןוצרל עמשיהלו ,םיהולא ןוצרל דוגינב תויחל
תולגתהה( “]חצנל םוניהיגו ,תוומה ךרד ,םלועה יכרד
.)02-81 ,'ב

וידליל השרמ וניא םלועל ינודא ,השדחה תירבב
יפ-לע םיגהונ םניאש םישנא שינעהל וא םקנתהל
דגנ המחלמב ונֵקִשנ 011.וז תוגהנתה לע ,שדוקה ירפס
רבד ,שדוקה יבתכ וניה שדוקה יבתכל תויצ-יא
בושי אל“ ורבד ,םיהולא רמואש יפכ 111.םיהולאה
רשא חילצהו יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר ילא
.)11 ,ה”נ היעשי( ”ויתחלש

ונתיב תא ,ונלרוג תא רוחבל ונילע הז םלועב
דע העמיק ןיתמהל םיצור ונאש רמֹאנ םא 211.יחצנה
תואדווב םיחוד ונא תאזב ירה ,ול ונתעינכ לע טילחנש
311,חצנל ןדע ןגב ההשנש ,ונייחל םיהולא תינכת תא

יתלב לבס לש חצנ ונמצעל םירחוב ונאש קפס ןיאו
ותונמחר איה האלפנ המכ 411.םוניהיגב םייוניעו לבגומ
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 ובימי ראשון ובימי ראשון ובימי ראשון ובימי ראשון ובימי ראשון- הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב  הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב  הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב  הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב  הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב -ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה 
תפילות מתקיימות מדי ערב גם בניו-יורק סיטי, פורט סמית, ארקנסו, ו-15 דקות מטקסארקנה, ארקנסו. טלפנו להשגת המיקום והשעות.ב-1:30 ו-6:30. ב-1:30 ו-6:30. ב-1:30 ו-6:30. ב-1:30 ו-6:30. ב-1:30 ו-6:30. 

עלונים אלו נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלו נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלו נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלו נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלו נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.
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עשר בוזעי“ :ונל תרמואה םיהולא לש המיהדמה
הוהי לא בושיו ויתובשחמ ]ןווע[ ןווא שיאו וכרד
,ה”נ היעשי( ”חולסל הברי יכ וניהולא לאו והמחריו
ונא םא ונרובע רבד תושעל לוכי וניא םיהולא .)7
.םייחל ויתוארוהל םישחכתמ

רבדה םא ירה“ :בותכ 4-2 ,'ב ,םירבעה לא תרגיאב
הריבע לכ לעו 511,ףקות לביק םיכאלמ יפב רמאנ רשא
אל םא ונחנא טלמינ ךיא 611,קדוצ לומג ןתינ ירמו
הרמאנ הליחתב רשא ,תאזכ הלודג העושיל בל םישנ
םיהולא םגו ?ויעמוש ידי-לע ונל הרשואו ןודאה יפב
תורובג ינימ לכבו םיתפומבו תותואב הילע דיעה
“.ונוצרכ קליח רשא שדוקה חור תונתמבו

“םשאיי ,ןימאי אלש ימו עשוויי“ ןימאמה לכ
השעת ירה ,ןימאמ התא םא .)61 ,ז”ט סוקרמ( ]ללוקי[
.תאז השעת אל ,ןימאמ ךניא םא .הווצי אוהש לככ
711.תצקמב אל ףא ,םינודא ינש תרשל םילוכי ונניא

,חצנל ןדע ןגב תוהשלו םיהולא תא תרשל ךנוצר םא
ךרדב השימחה ךותמ ןושארה ךדעצ תא לחתה
:וז הליפת ךרמואב המלש העושיל

לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
תא תחקלו תוגונעתמ ענמיהל אוה ינשה דעצה
תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ בלצה
תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה ךנוצר תא
לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת לכ לע םלועה
אוה ישילשה דעצה .חישמה לש ותומ ךותב
ןושארה םדאה לש םיינטשה םייחהמ ךתייחת
אוה יעיברה דעצה .חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל
רובע לושמל תוכמס תדמעל םיימשל ךתיילע

וניה ישימחה דעצהו ,ץראה ינפ-לע םיהולא
-לע ,ףוסה דע ץראה לע םיהולא רובע לושמל
ךילע .תומדא ילע םיימשה תוכלמ תא איבהל תנמ
ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא רבד תא דומלל
ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד רשא תא תושעלו

רבדל ךתעינכל תויאר וארי םלועהו הייסנכהש
.ךכרדו ךבריקב ותוכמסו ,ולש רדסה ,ינודא
.בוט לכ םיהולא םכילע איבי .ינודא תא וללה
םשב עודיה ,ןמפוה רזל ינב
ינחור גיהנמ - ומאלא ינוט
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יפלא ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ
ונלש םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב
,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ
,תינאירוק ,תיניס ,תיסור ,תינמרג ,תיקלטיא
תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט ,תיברס ,תינבלא
תייסנכ םעטמ םינולעה תקולח .תילאפנו

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב הניה ומאלא

העושיל םידעצה תשמח
(המשך מעמוד 7)


